Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A felvétel és az átvétel helyi szabályai:
- Általános iskolai beiratkozás
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján
történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján
jön létre.
A beiratkozott első osztályos tanulókra a Házirend a tanév kezdetétől vonatkozik.
Az osztályba és csoportba soroláskor figyelembe kell venni lehetőség szerint a szülő és tanuló
önrendelkezési jogát, illetve a pedagógiai programban meghatározott csoportbontásokat... >

A beiratkozásra meghatározott idő
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése értelmében a tanköteles
tanulókat az általános iskola első évfolyamára (az állami intézményfenntartó központ véleményének
kikérésével) a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. Az általános iskolai
beíratás eljárásrendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI re
ndelet 22§ szabályozza.
Körzet: Kéthely, Somogyszentpál.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Engedélyezett osztály- és csoportszámok, létszámok:
osztályok száma: 9
napközis csoportok (iskolaotthon) száma: 4
tanulószobai csoportok száma: 3
művészeti csoportok száma: 11
fejlesztő csoportok száma: 10
felzárkóztató csoportok száma:10
tehetséggondozó csoportok száma: 5
szakköri csoportok száma: 2

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési
évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve
a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A szülők térítési díjat csak az iskolai étkezésért, és a művészetoktatásért fizetnek a vonatkozó
jogszabályok szerint. A térítési díjak mérséklésére a hatályos jogszabályi előírások vonatkoznak.
Intézményünkben tandíjfizetést maga után vonó tevékenységet nem folytatunk.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai
Az intézmény nem rendelkezik fenntartói értékeléssel.

Megállapítások listája:
Ellenőrző szerv
Kezdő dátum
Vég dátum
Ellenőrzés típusa

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától 18.30 óráig tart nyitva.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az
igazgató ad engedélyt.
Tanítási szünetek alatt az intézményben ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az ügyeleti
ügyfélfogadás rendjét az intézményvezető állapítja meg.
A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézményvezető és igazgatóhelyettese
közül legalább egy személy, vagy a helyettesítésüket a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik.
A tanítási órákat 8 óra és 14.30 ór... >

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
Ünnepélyek, megemlékezések
Aradi vértanúk napja: október 6.
Október 23-i ünnepély: október 22.
Mikulás: december 4.
Karácsonyi műsor: december 18.
Március 15-i ünnepély: 2021. március 12.
Holokauszt megemlékezés: április 16.
Hősök napja: május 31.
Nemzeti összetartozás napja: június 2.
Egyéb események, rendezvények

EFOP-3.1.8-17-2017 projekt nyomon követése: közösségi rendezvények, témanapok-és hetek
keretében
Pályaválasztási nap: október 18.
Farsang: 2021. február 5.
Tavaszi túra: május 7.
Projektnap – egészségnap –... >

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
tanév: javítóvizsgára kötelezettek száma: osztályozóvizsgára kötelezettek száma: évfolyamismétlők
száma: kimaradt tanulók száma
2019/2020. 7 fő 0 fő 0 fő 0 fő
2018/2019. 8 fő 0 fő 4 fő 0 fő
2017/2018. 6 fő 0 fő ... >

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A választott foglakozásokra történő jelentkezés egész tanévre szól. A délutáni foglalkozások
megkezdése előtt (szakkör, diákkör, tömegsport…stb. ) legfeljebb 10 perccel kell megjelenni a
foglalkozás helyén.
A tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az épületben A
foglalkozások kezdetéig a kijelölt helyiségben gyülekezhetnek
Klubdélutánt csak a hét utolsó délutánján lehet tartani.
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. A
tanulószobára tanév elején kell jelentkezni, indokolt esetben azonban ez tanév közben is lehetséges.
A napközi otthonos csoportok esetében a beosztott e... >

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a másodok évfolyamon félévkor szöveges minősítést
alkalmazunk.
Összegzésként a következő minősítést kaphatják a tanuló:
Kiválóan teljesített

Jól teljesített
Megfelelően teljesített
Felzárkóztatásra szorul
………… tantárgyakból dicséretet érdemel
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelése
érdemjeggyel történik.
A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásokat, illetve az osztályfőnöki tantárgyat nem osztályozzuk.
A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma, egy tanítási napon nem lehet több:
Hat tanítási óránál az 1-3... >

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák
tervezett ideje
TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Cél: A Nkt. 2011.évi CXC.tv. valamint a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján a tanuló
tanulmányok alatti vizsgáinak szabályozása, és a lebonyolítás rendje.
Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsga célja a tantervi követelmények teljesítésének megállapítása. Anyaga,
követelményei a helyi szaktárgyi tanterveinkben rögzítve.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a melléklet tartalmazza.
Tantárgyai a különböző évfolyamokon
1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
3... >

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
1. o.: 25 fő
2. o.: 25 fő
3. o.: 20 fő
4. o.: 22 fő

5. o.: 20 fő
6. o.: 20 fő
7. o: 16 fő
8. a. o.: 15 fő
8. b. o: 18 fő

Összesen: 181 fő

Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
Alapfokú művészeti iskolánkban továbbképző évfolyam nem működik.
Fokozat: EK1. EK2. A/1. A/2. A/3. A/4. A/5. A/6.

Létszám:
Néptánc tanszak: 13 15 11 10 14 11 4 7
Képzőművészet tanszak: 8 9 8 6 4 3 4
A néptánc tanszak csoportjainak száma: 7
Két évfolyam összevonással működik.
A képzőművészet tanszak csoport összevonással működik. Csoportjainak száma: 4
Összesen: 127 fő

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
Néptánc tanszak:
Nova Raca, Országos Táncház Találkozó, S.M.Ö Hétszínvirág EGYMI által rendezett művészeti fesztivál
Képző-és iparművészet tanszak:
15. Nemzetközi Gyermekrajz Verseny Japán
Nova Raca (Horvátország) képzőművészeti találkozó
Külgazdasági és Külügyminisztérium "A mi világunk a mi méltóságunk, a mi jövőnk" pályázat 1.
helyezés, a mely képviselte hazánkat a Visegrádi Négyek országaiban

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Néptánc tanszak:
Együd Árpád megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Verseny bronz minősítés
Képzőművészet tanszak:
Megyei Képz.műv. Verseny Fodor András Emlékére - különdíj
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály "Jól érzem magam" 1. helyezés és
különdíj
Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár "Óvjuk egészségünket!" 1. helyezés, 3 db különdíj
"Marcali sziluettek" területi rajzverseny 1-2-3. helyezés

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
Művészeti bemutató
Hagyományos tavaszi és őszi "művészetis" klubdélután
Karácsonyi táncház
Nova Raca-i művésztelep állandó látogatása
A képző-és iparművészet tanszak által illusztrált könyv kiadása 4 évente
Iskolai előadások illusztrálása, látványszervezése,azokon való közreműködés
Iskola dekorálása
Iskolai versenyek művészeti elemeinek elkészítése
A faluban rendezett ünnepélyeken, közösségi rendezvényeken való szereplés

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Szüreti felvonulás
Községi dekorációk készítése ( tojásfa, óriástojások, falfestés)
Idősek világnapján, falu karácsonyán, falunapon, szülők bálján való szereplés
Részvétel a márc. 15-i műsorban

